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AANHANGSEL 6
Beoordelingssysteem bij coursing volgens het F.C.I.-systeem
Coursingkeurmeesters moeten de honden beoordelen op 5 criteria t.w.:
1. behendigheid
2. snelheid
3. conditie
4. volgen
5. enthousiasme
Het maximum aantal punten per criterium is 20.
Honden die in de eerste omloop zonder duidelijke reden niet 50% van het totale aantal te behalen
punten hebben verkregen, mogen niet meedoen aan de tweede omloop.
Er moeten 2 omlopen worden gelopen, de punten van beide omlopen worden opgeteld. Mocht er
geen mogelijkheid zijn voor een tweede omloop, dan wordt de uitslag bepaald door de in de eerste
omloop behaalde punten.
Indien 2 of meer deelnemende honden een gelijk aantal punten heeft behaald (uitgaand van 2
gelopen omlopen), dan krijgt de hond met het hogere aantal punten in de 2e omloop in de
einduitslag een hogere plaatsing.
Mocht dit resultaat nog steeds gelijk zijn, dan moet voor de hogere plaatsing worden gekeken naar
het hogere aantal punten in de 2e omloop in de volgorde:
behendigheid - snelheid - conditie - volgen - enthousiasme
1. Behendigheid
De behendigheid van een hond kan beoordeeld worden aan:
- Zijn snelle wendingen, uitgelokt door de bewegingen van het haas.
- De manier waarop hij de obstakels neemt.
- Het pakken van het haas, in het bijzonder door een glijdend vangen van de prooi.
2. Snelheid
Dit is de snelheid die nodig is om een prooi te vangen, getoond door de snelheid waarmee grond
wordt beslagen, wanneer honden aan de start reageren op het verrassende vertrek van de haas.
Gedurende het gehele parcours moet de hond snelheid tonen en in het bijzonder als hij het haas
pakt. Snelheid wordt duidelijk door het tempo van de bewegingen en de vooruitgang van de hond.
De keurmeesters dienen de hond te belonen die laag rent, zich goed strekt en het haas opjaagt.
Omdat de tijd niet gemeten wordtom de snelheid te meten, is de manier waarop de hond zich
inspant van betekenis voor de beoordeling van zijn kunnen.
Door de keurmeesters wordt de absolute snelheid niet beoordeeld, omdat de snelheid van de
honden moet worden vergeleken met die van zijn tegenstanders. Bij het beoordelen van de

snelheid moet gelet worden op de raskenmerken. Niet alle rassen bereiken de topsnelheden van
anderen.
Een go-bye kan worden gemaakt, wanneer de hond in tweede positie zijn uiterste best doet en zijn
tegenstander inhaalt. Het inhalen vindt altijd plaats tussen 2 opeenvolgende klossen.
3. Conditie
Een goede conditie van een windhond is te constateren als hij zijn wedstrijd beëindigt in een
goede lichamelijke toestand. Het is een optelsom van lichamelijke en mentale vaardigheden.
Een hond die de hele course aanvallend rent en geen blijk geeft van tekenen van vermoeidheid,
zelfs niet aan het einde, heeft een goede conditie.
4. Volgen
Volgen is het vermogen van een hond om het haas te volgen en altijd 100% aandacht te hebben
voor het haas. Goed volgen wordt gekenmerkt door:
1. Het volgen van het haas tijdens de gehele course en het actief proberen te pakken van het haas.
Snel reageren op de bewegingen vaan het haas.
2. Het exact volgen van het haas en het onmiddelijk proberen om een "sprong om te doden" te
maken als hij dicht bij het haas komt.
3. Probeert actief en aanvallend het haas te vangen gedurende de gehele course.
4. Achter het haas aangaan zonder zich af te vragen waar het haas heengaat (course wijs rennen).
5. Enthousiasme
Dit is de geestdrift tijdens de achtervolging, ongeacht de bodemgesteldheid (ruw of met obstakels)
en wat er zich ook voordoet, zoals het doorschieten in bochten, vallen, en het haas uit het oog
verliezen.
Het enthousiasme van een hond is te zien:
a. Bij de start:
- De hond is volledig geconcentreerd,
- De ogen van de hond zijn uitsluitend op het haas gericht
b. Bij de achtervolging van het haas:
- door het aanhoudend opjagen van het haas, daarmee de draaier dwingend tot het opvoeren
van de snelheid van het haas om een voortijdig vangen van het haas te vermijden.
- de hond springt keurig en zonder aarzeling over een hindernis
- hij gaat vliegensvlug terug als het haas is achtergeraakt
c. Bij het pakken van het haas:
- op volle snelheid
- als de hond het haas al glijdend pakt
- bij de poging het haas te pakken zelfs als de tegenstander het haas eerder heeft
gepakt.
Bestraffing van een valse start:
In de eigenaar zijn hond te vroeg of te laat loslaat vanwege een tactisch voordeel mogen de
keurmeesters 10% van het door de hond behaalde puntenaantal in die course aftrekken. In geval
van een valse start kunnen de keurmeesters advies inwinnen van de starter.
Te laat aan de start:
Als een hond te laat aan de start is zal hij worden uitgesloten voor de rest van de dag.
Sancties:
Internationaal:
Uitsluiting: Keurmeesters MOGEN een hond voor de rest van de dag uitsluiten als:

a. hij bij zijn eigenaar blijft na het startsignaal of het wedstrijdterrein verlaat
b. hij niet het haas maar zijn tegenstander volgt
c. hij -naar het oordeel van de dierenarts - onvoldoende conditie heeft voor de wedstrijd
d. stoppen tijdens de course
e. die aangemoedigd moeten worden om te beginnen met rennen of naar de finish te rennen door
roepen, gebaren, fluiten of andere handelingen.
Diskwalificatie: Keurmeesters MOETEN honden diskwalificeren die:
a. andere honden aanvallen of proberen aan te vallen
b. willen ontsnappen
c. de voortgang van de course belemmeren
Aanvallende honden zijn honden die hun aandacht niet op het haas gericht houden maar de andere
hond aanvallen of proberen aan te vallen om hen daardoor te beletten de haas normaal te
achtervolgen. De onmiddelijke verdedigende reactie op de aanval is toegestaan.
Nationaal:
Uitsluiting: Keurmeesters KUNNEN een hond voor een dag van deelname uitsluiten als de hond
niet de vereiste conditie heeft voor de wedstrijd. De mening van de dierenarts is hierbij
doorslaggevend. Indien geen dierenarts aanwezig is is de mening van de keurmeesters
doorslaggevend.
Diskwalificatie: Keurmeesters MOETEN een hond diskwalificeren die:
a. de andere hond aanvallen of proberen aan te vallen
b. die zonder aanwijsbare oorzaak tijdens de course stoppen
c. die na het startsignaal bij de eigenaar blijven of anderszins zich terugtrekken
d. die niet het haas maar zijn tegenstander volgt
e. die zijn interesse niet op het haas richt en niet meer zijn eigen course loopt, daarbij de andere
hond hindert. (Storen)
Als een hond zijn lichaam gebruikt om zich ruimte te verschaffen zonder de bedoeling om aan te
vallen en zijn aandacht op het haas blijft richten, wordt dat niet als storen of aanvallen
aangemerkt.

